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BAB II 

TEORI PERTUKARAN SOSIAL DAN TEORI PERTUKARAN SOSIAL DALAM 

PANDANGAN PETER M. BLAU 

 

Apa itu teori pertukaran sosial? Secara sederhana dapat dikatakan bahwa teori pertukaran sosial 

merupakan salah satu teori yang ada dalam ilmu Sosiologi. Teori ini hendak mengatakan bahwa 

dalam setiap interaksi sosial terdapat unsur biaya (cost), imbalan (reward) dan keuntungan 

(profit). Dengan kata lain biaya, imbalan dan keuntungan merupakan kata kunci dalam teori 

pertukaran sosial. Di sini dijelaskan bagaimana seseorang memandang hubungannya dengan 

orang lain dalam kaitannya dengan keseimbangan antara biaya-imbalan dalam hubungan 

tersebut, jenis hubungan dan kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang 

lain. 

Teori pertukaran sosial bertentangan dengan teori interaksi simbolis di mana yang dilihat 

dalam teori pertukaran sosial adalah perilaku nyata dan bukan proses-proses subjektif. 

Asumsinya adalah bahwa suatu hubungan hanya bisa terjadi apabila kedua belah pihak 

memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut.1 Jadi setiap pihak yang saling berhubungan 

mesti dibiarkan mengejar kepentingan pribadinya masing-masing melalui pertukaran-pertukaran 

yang disepakati sebab dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan terjamin.  

Dalam Sosiologi, teori pertukaran sosial merupakan akibat pengembangan dari teori 

interaksi sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Jadi tanpa interaksi sosial 

tidak mungkin ada pertukaran sosial. Pemikiran Durkheim tentang solidaritas organik dapat 

                                                           
1 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi… Idem. 
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dikatakan sebagai pemikiran yang mempengaruhi lahirnya teori pertukaran sosial. Walaupun 

demikian itu bukan satu-satunya. Lahirnya teori pertukaran sosial dalam Sosiologi juga ikut 

dipengaruhi oleh teori pertukaran dalam ilmu Ekonomi, Psikologi Perilaku dan juga Antropologi. 

Hal ini akan menjadi jelas ketika kita melihat tokoh-tokoh penting yang ikut membahas tema 

pertukaran sosial. 

 

A. Tokoh-Tokoh yang Mempengaruhi Perkembangan Teori Pertukaran Sosial 

 

Dalam diskusi tentang konsep pertukaran ada beberapa tokoh penting yang pemikirannya 

mempengaruhi perkembangan teori pertukaran sosial. Sebab sebelum  konsep pertukaran sosial 

menjadi teori yang berdiri sendiri dalam sosiologi, sebenarnya konsep ini sudah disinggung oleh 

para ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, antropologi, psikologi dan juga sosiologi 

sendiri.  

Dari ilmu ekonomi, teori pertukaran sosial mengambil konsep biaya, imbalan dan 

keuntungan yang dikemukakan oleh Adam Smith. Konsep inilah yang menjadi dasar bagi semua 

teori pertukaran di dalam ilmu antropologi maupun  sosiologi. Artinya, konsep tentang biaya, 

imbalan dan keuntungan yang pada dasarnya adalah milik ilmu ekonomi diambil alih dan 

diterapkan dalam antropologi dan sosiologi. Jadi dapat dikatakan bahwa konsep tentang biaya, 

imbalan dan keuntungan adalah dasar bagi perkembangan teori pertukaran sosial.  

Selanjutnya dapat dilihat konsep tentang pertukaran dalam antropologi. Di sini ada empat 

tokoh yang berpengaruh. Pertama, Sir James Frazer. Dia menggunakan konsep ekonomi dari 

Adam Smith dalam menganalisis tradisi perkawinan silang suku Aborigin di Australia. Dalam 

tradisi suku Aborigin, hal yang biasa adalah seorang anak laki-laki menikah dengan anak 
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perempuan dari saudara ibunya. Sangat jarang anak laki-laki menikah dengan anak perempuan 

saudara ayahnya. Tindakan ini bertujuan memperkuat ikatan kesukuan sehingga dalam 

perkawinan segala hal ditentukan oleh suku. Oleh karena itu diadakan perjanjian-perjanjian 

pertukaran antara dua keluarga. Dengan demikian pasangan yang hendak menikah tidak punya 

pilihan dan hanya mengikuti kesepakatan suku yang telah diambil. Menurut Frazer perjanjian 

dalam pertukaran perkawinan itu bersifat ekonomis.2 Hal ini karena yang terjadi adalah 

terjadinya pertukaran barang-barang dengan nilai tertentu yang disepakati bersama lewat proses 

tawar-menawar.  

Kedua, Bronislaw Malinowski. Dia memperkenalkan konsep pertukaran nonmaterial. Hal 

ini didasarkan atas pengamatannya terhadap masyarakat di kepulauan Trobriand.3 Dengan 

demikian pemikirannya berbeda dengan Frazer. Apabila bagi Frazer pertukaran masyarakat 

Aborigin bersifat ekonomis maka bagi Malinowski pertukaran itu bersifat simbolis. Artinya, 

harga barang tidak lagi penting melainkan nilai dan makna yang ada di balik barang yang 

dipertukarkan tersebut. 

Ketiga, Marcel Mauss. Dalam membahas konsep pertukaran dia menunjukkan adanya 

pertukaran struktural. Pemikiran ini merupakan tanggapan terhadap Malinowski dengan 

menggunakan teori Durkheim tentang kolektivitas. Menurut Mauss pertukaran tidak terjadi 

dalam individu melainkan dalam kelompok. Seandainya ada pertukaran dalam tingkat individu, 

hal itu pun terjadi dalam hukum-hukum yang ditetapkan oleh kelompok. Dengan demikian 

Mauss mengaminkan pemikiran Durkheim yang mengatakan bahwa individu tunduk pada 

kelompok atau masyarakat.4 

                                                           
2 Yonathan H. Turner, The Structure…, 253. 
3 Ibid,252. 
4 Ibid, 253. 
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Keempat, Claude Levi-Strauss. Dia juga adalah seorang antropolog Prancis yang bekerja 

dalam tradisi Durkheim. Dalam analisanya tentang tradisi perkawinan masyarakat primitif, dia 

mengembangkan suatu perspektif teoretis tentang pertukaran sosial. Menurut Levi-Strauss ada 

dua jenis pertukaran yaitu pertukaran langsung dan pertukaran tidak langsung. Dalam pertukaran 

langsung setiap pasangan pertukaran saling memberi dan menerima dengan dasar kepentingan 

pribadi. Hal ini hanya dapat terjadi dalam kelompok duaan (dyad). Sedangkan dalam pertukaran 

tidak langsung anggota-anggota kelompok saling memberi dan menerima dari pasangan orang 

lain. Jadi apabila dalam pertukaran langsung setiap pasangan dapat saling memberi dan 

menerima secara timbal balik maka dalam pertukaran tidak langsung hal itu terjadi dalam bentuk 

jaringan. Hal ini terjadi dalam kelompok tigaan (triad) dan kelompok yang lebih besar.5 

Dalam pertukaran langsung yang bersifat timbal balik, penekanannya pada keseimbangan 

dan persamaan. Selain itu ada pula keterlibatan emosional yang mendalam dari pihak-pihak yang 

terlibat. Misalnya, A melakukan pertukaran dengan B maka hubungan pertukarannya itu akan 

dilakukan dengan barang atau jasa yang nilainya setara secara timbal balik. Akibatnya terjalin 

komitmen emosional di antara keduanya. Namun di luar keduanya, tidak ada komitmen 

emosional. 

Sebaliknya pertukaran tidak langsung memberikan sumbangsih pada integrasi dan 

solidaritas secara lebih efektif. Hasilnya adalah suatu integrasi sosial yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan pertukaran langsung. Misalnya A melakukan hubungan pertukaran dengan 

B, B dengan C, C dengan D, dan D dengan A. Di sini hubungan pertukarannya bersifat tidak 

langsung, namun meningkatkan integrasi dan solidaritas di antara A, B, C dan D. Atas dasar ini 

maka Levi-Strauss berpendapat bahwa arti pertukaran yang sebenarnya adalah suatu ungkapan 

                                                           
5 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi…, 58. 



25 

 

komitmen moral individu pada kelompok. Dalam hal ini Levi-Strauss menolak penggunaan 

motif-motif ekonomi dan individualistis dalam menjelaskan konsep pertukaran sosial. 

Selain ekonomi dan antropologi, teori yang turut mempengaruhi perkembangan teori 

pertukaran sosial adalah psikologi, khususnya psikologi perilaku. Psikologi perilaku adalah suatu 

cabang dalam ilmu psikologi yang diperkenalkan oleh B. F. Skinner. Sebenarnya efek langsung 

dari psikologi perilaku terhadap sosiologi adalah pada sosiologi perilaku. Namun teori ini juga 

memiliki efek tidak langsung terhadap teori pertukaran. 

Dalam sosiologi perilaku hal yang menjadi objek pengamatan adalah efek perilaku 

seorang aktor pada lingkungannya. Selain itu dilihat pula dampak dari tanggapan lingkungan 

terhadap perilaku seorang aktor dalam tindakan selanjutnya. Dengan kata lain, tanggapan 

lingkungan terhadap tindakan seseorang menentukan apakah tindakan yang sama akan diulangi 

atau dihentikan pada waktu kemudian. Dengan demikian dalam sosiologi perilaku dikenal istilah 

dorongan dan hukuman. Dorongan adalah kemampuan lingkungan dalam memperkuat atau 

mendorong perilaku seorang aktor sehingga perilakunya itu diulangi. Sedangkan hukuman 

adalah kemampuan lingkungan dalam mengurangi atau menghilangkan perilaku seorang aktor.6 

Dalam perkembangan teori pertukaran sosial, dorongan dan hukuman ini disejajarkan dengan 

istilah imbalan dan biaya dalam ilmu ekonomi. 

Selanjutnya kita tiba pada konsep pertukaran dalam sosiologi sendiri. Dalam sosiologi 

juga ada tokoh klasik yang menyinggung konsep pertukaran sosial sebelum konsep ini menjadi 

teori tersendiri.7 Tokoh yang pertama adalah Karl Marx. Marx menghubungkan konsep 

pertukarannya dengan teori konflik. Menurutnya para kapitalis yang menguasai sumber-sumber 

produksi dalam masyarakat mengontrol imbalan material dari kaum pekerja. Imbalan itu dibuat 

                                                           
6 George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi, Edisi Terbaru. (Bantul: Kreasi Wacana, 2011), 448. 
7 Ibid, 189. 
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serendah mungkin. Tujuannya adalah untuk menekan biaya produksi menjadi rendah sehingga 

mendapatkan keuntungan maksimal. Hal ini mengakibatkan pertukaran yang tidak adil antara 

kaum pekerja dengan para kapitalis. Kaum pekerja telah memberikan keuntungan yang besar 

kepada para kapitalis tetapi para kapitalis itu tidak memberikan upah yang sesuai. Bagi Marx, 

pertukaran yang tidak adil inilah yang pada akhirnya memicu pertentangan kelas dan konflik. 

Sosiolog lain yang menyinggung konsep pertukaran adalah Georg Simmel. Dalam 

mengembangkan teorinya Simmel menggunakan istilah yang dia sebut sebagai Filsafat Uang. Di 

sini Simmel menyoroti peranan uang dalam masyarakat modern. Uang sebagai alat tukar telah 

mengatur seluruh dimensi hidup manusia. Pada titik ini uang dan nilai memiliki hubungan erat.  

Nilai timbul karena orang menciptakan objek dan memisahkan diri darinya. Nilai suatu 

objek menjadi semakin besar ketika tingkat kesulitan  untuk mendapatkan objek tersebut juga 

semakin tinggi. Walaupun demikian, kesulitan itu pun punya batas atas dan batas bawah. 

Artinya benda yang terlalu dekat sehingga mudah diperoleh maupun yang terlalu jauh sehingga 

tidak dapat diperoleh sama-sama tidak bernilai. Yang paling bernilai adalah benda atau objek 

yang tidak terlalu jauh maupun tidak terlalu dekat. Di sinilah pemikiran Simmel ini 

menyinggung konsep pertukaran. 

 Bagi Simmel pertukaran hanya dapat terjadi ketika ada nilai yang terkandung di dalam 

pertukaran itu. Ketika seseorang hendak mendapatkan suatu benda atau objek yang bernilai, ia 

akan menawarkan sesuatu yang kurang lebih memiliki nilai yang sama untuk dipertukarkan. 

Semakin tinggi nilai objek yang hendak diperoleh, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan 

untuk memperolehnya. Dengan demikian ketika batas atas dan batas bawah dilampaui maka 

pertukaran tidak dapat terjadi. 
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Sosiolog berikutnya yang membahas teori pertukaran sosial adalah George C. Homans. 

Tokoh inilah yang membidani lahirnya teori pertukaran dalam sosiologi. Artinya, apabila tokoh-

tokoh sebelumnya hanya sekadar menyinggung konsep pertukaran dalam uraiannya maka bagi 

Homans teori pertukaran menjadi pusat kajiannya. Dia jugalah yang bertanggung jawab dalam 

mempopulerkan teori pertukaran sebagai salah satu aliran dalam sosiologi. 

Teori pertukaran Homans dibangun dengan menggunakan kerangka dari teori ekonomi 

Adam Smith dan psikologi perilaku B. F. Skinner. Dalam hal ini Homans dikenal sebagai 

pencetus teori pertukaran yang difokuskan pada level mikro. Dia menolak penjelasan tentang 

pertukaran dalam antropologi, khususnya yang dikemukakan oleh Levi-Strauss. Bagi Homans 

bukan masyarakat yang mempengaruhi individu melainkan sebaliknya yaitu individu yang 

mempengaruhi masyarakat. Jadi dalam melihat pertukaran sosial, yang mesti diperhatikan adalah 

motif dan perasaan dari mereka yang terlibat dalam proses pertukaran itu. Itulah sebabnya ia 

lebih mengamati hubungan pertukaran yang terjadi pada tingkat individu.  

Atas dasar pemahamannya terhadap pertukaran sosial, Homans berpendapat bahwa 

interaksi adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar rangsangan dari kegiatan lain. Sedangkan 

perasaan merupakan kegiatan yang bersifat internal. Dalam analisanya Homans membatasi diri 

pada pertukaran tatap muka atau pertukaran langsung. Dalam hubungan pertukaran hal yang tak 

dapat dihindarkan adalah biaya (cost), imbalan (reward) dan keuntungan (profit).8 Bagi Homans, 

konsep tentang imbalan sama dengan dukungan sedangkan biaya sama dengan hukuman dalam 

psikologi perilaku. Dalam seluruh karyanya Homans menganalisa hubungan pertukaran sosial 

pada tingkat mikro. 

Berdasarkan analisa Homans, John Thibaut dan Harold Kelley mencoba menerapkan 

teori pertukaran pada kelompok duaan (dyadic) dan membandingkannya dengan kelompok yang 
                                                           
8 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi…, 65. 
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lebih besar. Menurut Thibaut dan Kelley, proses pertukaran dimulai dengan penjajagan pada 

awal interaksi dengan saling memberikan sampel tindakan yang dapat memuaskan kedua belah 

pihak. Tindakan pertukaran dapat dilanjutkan atau dihentikan tergantung pada perbandingan 

antara potensi biaya dan imbalan yang mungkin diperoleh dalam hubungan pertukaran itu. Bagi 

Thibaut dan Kelley, imbalan ada dua jenis yaitu eksogen dan endogen.9 Imbalan yang endogen 

berada di luar hubungan pertukaran sedangkan eksogen ada di dalamnya. Jadi dalam analisa 

Thibaut dan Kelley, teori pertukaran Homans pada level mikro dikembangkan dan diterapkan 

dalam kelompok-kelompok duaan dan kelompok lainnya. 

Tokoh lain yang ikut mengembangkan teori pertukaran Homans adalah Peter M. Blau. 

Blau mengembangkan teori pertukaran Homans dari level mikro ke makro. Namun berbeda 

dengan Thibaut dan Kelley yang hanya sampai pada level kelompok-kelompok kecil, Blau 

menerapkan dan mengembangkan teori pertukaran ke tingkat yang lebih luas. Secara lebih rinci, 

pemikiran Blau yang menjadi fokus tulisan ini akan diuraikan dalam bagian tersendiri. Cukuplah 

dikatakan di sini bahwa Blau mengembangkan teorinya berdasarkan teori Homans. 

Tokoh paling mutakhir dalam teori pertukaran sosial adalah Richard Emerson. Dia 

memperkenalkan teori pertukaran yang bersifat integratif. Dalam hal ini Emerson berusaha 

mengintegrasikan teori pertukaran dengan struktur jaringan pertukaran. Baginya jaringan 

pertukaran sebagai struktur sosial spesifik yang dibentuk oleh dua atau lebih hubungan 

pertukaran antar aktor saling terkait satu sama lain. Dengan demikian jaringan pertukaran 

bersifat diadik dan saling mempengaruhi. Jenis pertukarannya pun dapat bersifat positif maupun 

negatif.  

Emerson menghubungkan teori pertukarannya dengan struktur kekuasaan. Baginya 

kekuasaan adalah biaya potensial yang ditujukan seorang aktor agar diterima dan dibayar oleh 
                                                           
9 Ibid, 73. 
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orang lain. Sedangkan ketergantungan adalah biaya potensial yang akan diterima dan dibayar 

oleh seorang aktor dalam suatu hubungan. Ketika terjadi keseimbangan hubungan maka 

ketergantungan dua aktor akan sama satu sama lain. Tetapi apabila terjadi ketimpangan 

hubungan pertukaran maka aktor yang tingkat ketergantungannya lebih kecil akan memiliki 

keunggulan kekuasaan. Dengan demikian kekuasaan adalah potensi yang terbangun dalam 

struktur hubungan antar aktor dan digunakan untuk mendapatkan imbalan dalam hubungan 

tersebut. Dalam menganalisa hubungan pertukaran dalam kekuasaan, Emerson mengatakan 

bahwa kekuasaan dapat berasal dari kemampuan untuk memberikan imbalan dan hukuman 

kepada orang lain. 

Inilah tokoh-tokoh yang pemikirannya mempengaruhi perkembangan teori pertukaran 

sosial. Setiap tokoh memiliki sumbangsih dan memiliki kekhasannya masing-masing. Di bawah 

ini akan diuraikan secara lebih mendalam teori pertukaran seperti yang dikemukakan oleh Peter 

M. Blau. Namun sebelum membahas pemikirannya, terlebih dahulu kita akan melihat biografi 

singkat dari Peter M. Blau. 

 

B. Biografi Singkat Peter M. Blau 

Biografi yang disajikan di sini diolah dari buku Teori Sosiologi karya George Ritzer dan Douglas 

Goodman10 dan W. Richard Scott dan Craig Calhoun.11 Peter Michael Blau lahir di Wina, 

Austria, pada tanggal 7 Pebruari 1918 ketika Kekaisaran Austro-Hungaria jatuh. Dia adalah anak 

dari orang tua Yahudi sekuler dan menyaksikan dengan keprihatinan yang mendalam ketika 

fasisme berkuasa di Austria pasca perang. Sebagai mahasiswa muda dia menulis artikel untuk 

                                                           
10 George Ritzer & Douglas J Goodman, Teori Sosiologi…, 458. 
11 W. Richard Scott dan Craig Calhoun, Peter Michael Blau 1918-2002: A Biographical Memoirs. (Washington 
D.C.: The National Academies Press, 2004), 6. 
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koran bawah tanah milik Partai Buruh Sosialis yang menentang pemerintahannya yang represif. 

Ketika usianya baru 17 tahun dia dihukum 10 tahun  penjara di penjara federal dengan tuduhan 

pengkhianatan. Ironisnya, dia segera dibebaskan setelah itu ketika Partai Nasional Sosialis 

berkuasa dan larangan bagi aktivitas politiknya dicabut. 

 Pada tahun 1939, ketika Hitler mulai masuk ke Wina, ia beremigrasi ke Amerika Serikat 

dan secara resmi menjadi warga negara AS pada 1943. Sebelumnya pada tahun 1942 Blau 

memperoleh gelar Sarjana Muda dari Universitas Elmhurst College, di Elmhurst, Illinois. Ini 

adalah sebuah universitas yang tidak terkenal. Pendidikan selanjutnya tertunda sejenak ketika ia 

menjalani dinas militer di Angkatan Bersenjata AS pada masa Perang Dunia II. Atas 

partisipasinya di dinas militer AS tersebut Blau mendapat penghargaan berupa medali Bronze 

Star. Setelah perang selesai, Blau melanjutkan pendidikannya dan meraih gelar Doktor dari 

Universitas Columbia pada tahun 1952. Setelah sempat memperoleh kedudukan akademis di 

Universitas Cornell dan Universitas Chicago, Blau akhirnya kembali lagi ke Universitas 

Columbia. 

Dalam kehidupan keluarganya, diketahui bahwa Blau menikah dua kali. Dari istri 

pertamanya, Zena Smith Blau, dia memiliki seorang putri yang bernama Pamela. Sedangkan dari 

istri keduanya, Judith Blau, juga dikaruniai seorang putri bernama Reva.12  

Sumbangan Blau dalam bidang sosiologi yaitu studinya tentang organisasi formal yang 

mendapat pengakuan secara luas. Tulisan-tulisannya tentang organisasi formal yang didasarkan 

atas studi-studi empiris dan juga buku-buku teksnya banyak yang dikutip. Blau juga menjadi 

kontributor tetap dalam bidang organisasi formal sampai ia meninggal pada tahun 2002. Ada 

                                                           
12 Ibid, 14. 
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juga buku yang ditulis bersama dengan Otis Dudley Duncan dengan judul The American 

Occupational Structure. Buku ini memenangkan Sorokin Award pada tahun 1968. Ini adalah 

sebuah penghargaan prestisius dari Asosiasi Sosiologi Amerika. Karya ini dianggap memberikan 

kontribusi yang sangat penting bagi studi stratifikasi sosial dalam sosiologi. 

Blau memiliki karya yang sangat banyak dalam berbagai bidang. Namun dalam teori 

sosiologi Blau memiliki sumbangsih yang orientasinya berlainan. Pada tahun 1964 Blau 

menerbitkan bukunya yang berjudul Exchange and Power in Social Life. Bukunya ini merupakan 

komponen utama dari teori pertukaran kontemporer. Dalam buku tersebut Blau mengambil teori 

pertukaran pada level mikro dan menerapkannya pada isu-isu di level makro. Walaupun ada 

berbagai kelemahan yang menonjol, namun ini adalah sebuah upaya penting untuk 

mengintegrasikan secara teoretis isu-isu sosiologi makro dengan sosiologi mikro. 

Ketika menjabat sebagai presiden Asosioasi Sosiologi Amerika antara tahun 1973-1974, 

Blau menjadikan teori struktural sebagai tema pertemuan tahunan dari asosiasi ini. Blau juga 

menerbitkan banyak artikel dan buku yang isinya menjelaskan dan memperluas teori struktural. 

Buku Structural Contexts of Opportunities yang terbit pada tahun 1994 dan edisi kedua dari 

Crosscuting Social Circlus yang terbit pada tahun 1997 adalah buku-buku yang ditulis dengan 

maksud tersebut. Peter Blau meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2002. 

 

C. Gagasan Pater M. Blau tentang Teori Pertukaran Sosial 

Pada bagian ini akan diulas beberapa gagasan, pemikiran dan analisa Blau tentang teori 

pertukaran. Ulasan ini didasarkan pada tulisan Peter Blau yang dipubliksikan dalam The 
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American Journal of Sociology pada Juli 197713 dan buku Teori Sosiologi karangan Doyle P. 

Johnson yang diterjemahkan oleh Lawang.14  

Pemikiran Blau tentang teori pertukaran sosial secara eksplisit menunjukkan 

ketergantungan antara pertukaran pada level mikro seperti yang yang dikemukakan Homans 

dengan (munculnya) struktur sosial pada level makro. Fokus perhatiannya adalah pada struktur 

hubungan yang timbul dari sebuah transaksi pertukaran. Dengan demikian Blau hendak 

menunjukkan bahwa dari proses pertukaran dasar seperti yang dijelaskan oleh Homans, muncul 

gejala dalam bentuk struktur sosial yang lebih kompleks. 

Dalam menjelaskan posisinya, Blau menyatakan bahwa pertukaran sosial yang dia 

maksudkan terbatas pada tindakan-tindakan yang tergantung pada reaksi orang lain. Apabila 

reaksi itu tidak kunjung datang maka tindakan-tindakan itu akan terhenti. Jadi Blau 

memperkenalkan suatu model pertukaran di mana sebuah tindakan tidak hanya didorong oleh 

kepentingan diri yang sempit.  

Apapun bentuk suatu tindakan, termasuk yang bersifat altruistik, memerlukan adanya 

dukungan sosial yang disebut imbalan. Jadi kecenderungan untuk membantu orang lain 

termotivasi oleh harapan bahwa hal tersebut akan membawa imbalan sosial.15 Untuk tiba pada 

imbalan tersebut maka seseorang perlu menekan keinginan egoistiknya. Dalam pertukaran sosial 

model Blau, sesuatu yang dipertukarkan menjadi penting bukan karena memiliki nilai ekonomis 

tetapi karena menunjukkan komitmen emosional (atau lebih tepatnya komitmen moral). Sampai 

di sini Blau membedakan antara pertukaran yang bersifat ekstrinsik dan intrinsik.  

                                                           
13 Peter M. Blau, A Macrosociological Theory of Social Structure. The American Journal of Sociology, Vol. 83, No. 
1 (July 1977), 26-54. 
14 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi…, 76-96. 
15

 W. Richard Scott dan Craig Calhoun, Peter Michael Blau…, 11. 
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1. Pertukaran yang ekstrinsik dan intrinsik 

Dalam pandangan Blau suatu pertukaran akan bersifat ekstrinsik apabila hanya berfungsi 

sebagai alat untuk imbalan yang lainnya dan bukan untuk hubungan itu sendiri. Jadi dalam 

pertukaran yang ekstrinsik suatu imbalan memiliki kemungkinan untuk terlepas dari 

hubungan pertukaran. Pertukaran ekstrinsik ini dapat ditemukan dalam setiap pasangan yang 

melakukan proses pertukaran. Contoh konkret dari pertukaran yang ekstrinsik ini dapat 

dilihat pada setiap transaksi ekonomi. Sedangkan pertukaran yang bersifat intrinsik berasal 

dari dalam hubungan itu sendiri. Contohnya dalam hubungan percintaan di mana sebuah 

pasangan yang bertukar hadiah tidak melihat pada nilai ekonomis dari hadiah yang 

dipertukarkan tetapi makna yang ada di balik hadiah itu. 

Menurut Blau pertukaran ekstrinsik sejajar dengan pertukaran ekonomi, sedangkan 

pertukaran intrinsik sejajar dengan pertukaran sosial. Dengan demikian dalam beberapa 

aspek kedua jenis pertukaran ini berbeda satu sama lain. Perbedaan utamanya terletak pada 

prosesnya. Dalam pertukaran ekonomi terjadi negosiasi dan tawar-menawar yang disengaja. 

Sedangkan dalam pertukaran sosial hal itu tidak terjadi. Dengan kata lain keaslian dalam 

banyak imbalan sosial tergantung pada tidak adanya unsur kesengajaan yang disepakati. Jadi 

ketika suatu imbalan sosial mulai dipertanyakan maka hal itu menunjukkan adanya keretakan 

hubungan atau gangguan terhadap keseimbangan komitmen secara timbal balik. 

Perbedaan antara pertukaran ekstrinsik dan intrinsik mesti dilihat dalam suatu 

kontinuitas. Sebabnya adalah karena dalam banyak proses pertukaran terjadi percampuran 

antara imbalan ekstrinsik dan intrinsik. Maksudnya yang terjadi adalah kombinasi antara 
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keduanya. Misalnya dalam hubungan perkawinan. Ketika seseorang memilih pasangan, ia 

menggunakan kriteria tertentu  baik secara fisik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Ia juga 

membandingkan pasangannya dengan orang lain yang mungkin dapat menjadi pilihannya. Di 

sini pertukarannya bersifat ekstrinsik. Tetapi setelah menikah kriteria yang ditetapkan 

sebelumnya termasuk perbandingan antara pasangannya dengan orang lain menjadi tidak 

relevan lagi. Yang terjadi adalah berkembangnya suatu pola pertukaran yang luas dan unik 

secara total dengan melibatkan emosi dan komitmen yang kuat dalam hubungan pertukaran 

tersebut. Dengan demikian terjadilah proses pertukaran intrinsik. 

Transformasi dari pertukaran ekstrinsik menjadi intrinsik hanya dapat terjadi apabila 

seseorang memiliki tingkat kebebasan tertentu untuk membuat pilihan. Dalam menentukan 

pilihan tersebut seseorang memerlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dengan 

pertimbangan inilah konsep biaya dan imbalan atau penghargaan memainkan peranan 

penting. Artinya seseorang merasa tertarik untuk berhubungan dengan orang lain apabila ia 

merasa ada keuntungan dari hubungan tersebut bagi dirinya sendiri. Namun untuk membuat 

orang lain merasa tertarik untuk berhubungan dengannya mesti ada rangsangan tertentu. 

Rangsangan tersebut bersifat imbalan. Dalam pertukaran sosial tawaran akan imbalan 

tersebut tidak dilakukan dengan sadar. 

Dalam upaya merangsang orang lain untuk mau berhubungan dengan seseorang dapat 

timbul suatu dilema. Hal ini terjadi ketika upaya untuk menjadi menarik agar orang lain mau 

berhubungan dengannya justru melewati ambang batas biasa. Akibatnya orang enggan 

berhubungan dengannya karena takut pada kemungkinan adanya biaya yang tinggi dalam 

hubungan tersebut. Biaya tersebut dapat berupa ketergantungan maupun posisi subordinasi. 
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Hal yang ironis di sini adalah kualitas seseorang yang membuatnya menarik dapat 

menghalanginya untuk memperoleh hubungan yang diharapkan. 

Untuk mengatasi masalah ini maka yang perlu dilakukan adalah memberikan imbalan 

yang tinggi dengan biaya rendah. Salah satu caranya adalah dengan menunjukkan diri 

sebagai seorang yang low profile atau mengesankan. Upaya ini secara tersirat menunjukkan 

pentingnya keseimbangan dalam sebuah proses pertukaran. Artinya sebuah pertukaran akan 

dikatakan seimbang ketika biaya dan imbalan yang ditukarkan memiliki nilai yang kurang 

lebih sama, entah untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian norma 

timbal balik menjadi penting. Maksudnya keuntungan yang telah orang lain berikan mesti 

dibalas. 

Tindakan balas-membalas imbalan memang tidak terjadi dalam satu waktu. Dalam 

pertukaran sosial, jarak waktu dalam membalas suatu imbalan bersifat memperkuat 

hubungan antara dua pihak. Hal itu merupakan dorongan dan rangsangan agar hubungan 

tetap dipertahankan. Orang yang telah memberikan imbalan ingin mempertahankan 

hubungan karena tahu bahwa apa yang telah ia berikan akan dibalas. Sedangkan orang yang 

menerima imbalan ingin mempertahankan hubungan karena memiliki kemungkinan 

memperoleh imbalan yang lebih besar di masa yang akan datang apabila membalas 

pemberian itu. 

Tingkatan persamaan antara pihak-pihak yang melakukan proses pertukaran dapat terjadi 

apabila ada keseimbangan dalam hubungan mereka. Tetapi dalam kenyataan riil sering 

terjadi ketidakseimbangan. Apabila demikian maka terjadi ketimpangan hubungan. Orang 

yang ingin memperoleh sesuatu dari orang lain tetapi tidak memiliki imbalan yang sesuai 
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untuk ditawarkan akan melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu agar memperoleh apa 

yang diharapkan. Di sini muncul kekuasaan dari pihak pemberi imbalan terhadap penerima 

imbalan. Pada titik ini teori pertukaran Blau beralih dari level mikro ke makro. 

 

2. Lahirnya Kekuasaan  

Perbedaan imbalan dalam suatu proses pertukaran mengakibatkan munculnya perbedaan 

status. Pihak dengan status yang lebih tinggi adalah pihak yang memberikan keuntungan 

yang lebih besar dan tidak dapat dibalas oleh pihak penerima. Inilah yang disebut sebagai 

pertukaran tidak seimbang. Karena tidak seimbang maka pihak penerima berada dalam posisi 

subordinasi. Mereka mesti menyesuaikan diri dengan tuntutan pihak pemberi agar dapat terus 

menerima apa yang dibutuhkan. Dengan kata lain pihak penerima berkewajiban untuk 

menyesuaikan dirinya dengan kemauan, tuntutan atau pengaruh dari pihak pemberi. 

 Kenyataan ini menarik pihak-pihak yang memiliki kelebihan sumber maupun sifat yang 

mampu memberi imbalan untuk menawarkan berbagai pelayanan atau hadiah secara sepihak. 

Tujuannya adalah untuk menegaskan status sosialnya yang tinggi atau menunjukkan 

kekuasannya pada pihak lain. Dalam upaya untuk mencapai tujuannya mereka memberikan 

sesuatu sebanyak-banyaknya kepada pihak lain untuk menciptakan utang dari pihak 

penerima. Inilah strateginya.  

Apabila seseorang tidak mau berada dalam posisi subordinasi melalui ketergantungan 

atau utang maka ada beberapa cara yang dilakukan. Pertama, menolak untuk menerima 

pemberian yang tidak dapat dibalas walaupun dengan resiko tidak mendapat apa-apa. Kedua, 

berusaha untuk memiliki sumber-sumber lain yang dapat digunakan dengan nilai yang sama. 
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Hal ini akan menimbulkan saling ketergantungan dan bukan ketergantungan secara sepihak. 

Ketiga, mencari apa yang dibutuhkan pada alternatif-alternatif lain di mana ada peluang 

untuk hubungan saling ketergantungan. Keempat, menggunakan kekerasan berupa paksaan 

fisik atau merampasnya dari pihak yang memiliki sumber-sumber itu. Apabila keempat cara 

ini tidak digunakan maka satu-satunya yang terjadi adalah menerima status sebagai pihak 

yang tersubordinasi. 

Menurut Blau, proses seperti ini pun terjadi dalam organisasi yang lebih besar. Dalam 

tiap organisasi ada pemimpin dan yang dipimpin. Apabila kepemimpinan seseorang dinilai 

sukses maka hal itu dianggap sebagai imbalan yang diberikan kepada orang-orang yang 

dipimpinnya. Kemudian sebagai balasannya orang-orang yang dipimpin memberikan 

dukungan kepada pemimpin tersebut. Akibatnya kekuasaan sang pemimpin semakin 

bertambah besar dan langgeng. Dengan kata lain, sukses sang pemimpin akan menghasilkan 

sukses berikutnya. Jadi kekuasaan seseorang diperbesar karena ia menjadi pemimpin. Dalam 

kasus-kasus tertentu seorang pemimpin mungkin akan memberikan hadiah yang banyak dan 

berlimpah kepada orang-orang yang dipimpinnya secara berlebih-lebihan agar menciptakan 

utang budi yang tidak mungkin dapat dibayar. 

Dalam kelompok-kelompok yang anggota-anggotanya memiliki keterlibatan pribadi 

model struktur pemimpin ini akan muncul. Sedangkan apabila anggota-anggota kelompok 

tidak memiliki tujuan kelompok atau menggunakan empat cara di depan untuk menghindari 

diri dari posisi subordinasi, model struktur pemimpin ini tidak cocok. Di sini kegiatan 

anggota-anggota kelompok menjadi tidak jelas sehingga tenaga terbuang percuma karena 

tidak ada pusat perhatian bersama. 
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Dalam organisasi yang memiliki pemimpin yang terstruktur, ada proses-proses tambahan. 

Tujuannya adalah untuk menstabilisasi struktur kepemimpinan itu. Proses dimaksud terdiri 

dari perkembangan nilai-nilai dan norma-norma bersama untuk memberikan legitimasi 

terhadap struktur kepemimpinan tersebut. Hasilnya pemimpin dipandang memiliki hak untuk 

mengharapkan kepatuhan dari orang-orang yang dipimpinnya tetapi ia sendiri tidak 

memberikan imbalan yang pantas. Jadi kekuasaannya berkembang menjadi pihak yang 

memiliki otoritas terhadap sumber-sumber yang dibutuhkan. Dengan otoritas ini pemimpin 

mampu menuntut ketaatan orang-orang yang dipimpinnya ketika ada gangguan dalam 

memberikan imbalan. 

Untuk mempermudah suatu kelompok mencapai tujuan-tujuan jangka panjang, legitimasi 

struktur kepemimpinan melalui nilai dan norma memiliki peranan yang sangat penting. 

Bahkan kadang-kadang tuntutan memperoleh tujuan jangka panjang menuntut penundaan 

kepuasan saat ini. Dengan nilai dan norma maka seorang pemimpin akan mampu 

meyakinkan anggota-anggota kelompok untuk mengeluarkan biaya tanpa imbalan langsung. 

Paling-paling imbalan yang langsung diterima hanya berupa kepuasan internal dan 

kepercayaan sosial yang merupakan hasil konformitas normatif. Anggota kelompok juga 

dapat memperkuat otoritas pemimpin dengan cara memberikan dukungan sosial. 

Apabila dalam sebuah kelompok antara pemimpin dan anggota sama-sama memperoleh 

kepuasan maka mereka akan menstabilisasi hubungannya melalui legitimasi nilai-nilai dan 

norma-norma. Jadi tidak hanya sekadar bersandar pada perhitungan biaya-imbalan dalam 

hubungan pertukaran mereka. Dengan otoritasnya pemimpin terlindung dari keharusan 

memberikan imbalan secara terus-menerus kepada anggota kelompok. Walaupun demikian 

anggota kelompok tetap berutang dan mau patuh pada pemimpin tersebut. Malahan anggota 
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kelompok merasa wajib untuk tunduk dan patuh kepada pemimpin agar terhindar dari 

tuntutan yang mungkin diberikan oleh pemimpin dan menjamin keuntungan tetap diperoleh. 

Jadi nilai dan norma berfungsi untuk menjamin pertukaran antara pemimpin dan anggota 

kelompok berjalan secara wajar. 

Pada kenyataannya dalam kelompok maupun organisasi, proses legitimasi dapat hancur. 

Gerakan oposisi yang muncul dapat menggulingkan struktur yang mapan. Hal ini pun dapat 

dijelaskan dengan menggunakan prinsip-prinsip teori pertukaran. Dalam bagian selanjutnya 

kita akan melihatnya dengan lebih jelas. 

 

3. Struktur Makro 

Ketika struktur kepemimpinan muncul dari pertukaran tidak seimbang yang lalu diperkuat 

oleh nilai dan norma sebagai alat legitimasi, maka yang terjadi adalah pemimpin mengontrol 

dan mengkoordinasi tindakan anggota-anggota kelompok. Hal ini biasanya dilakukan dengan 

cara mengembangkan suatu patokan tentang cara bertindak dalam kelompok tersebut. 

Pengontrolan yang luas mencerminkan ketergantungan yang luas dari anggota kelompok 

terhadap imbalan, penghargaan atau dukungan dan komitmen terhadap nilai dan norma 

sebagai pemberi legitimasi. Namun tidak hanya demikian. Selain untuk kepentingannya 

sendiri, anggota kelompok juga melakukan hal ini karena diarahkan oleh pemimpin kepada 

tujuan yang ia telah tetapkan. 

Tujuan yang ditetapkan itu mungkin menguntungkan semua anggota kelompok sehingga 

diterima dengan sukarela. Tetapi ada juga tujuan-tujuan yang terutama hanya 

menguntungkan sang pemimpin. Siapa pun yang diuntungkan, yang jelas adalah bahwa 
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pemimpin mampu meyakinkan anggota kelompok bahwa tindakan-tindakan mereka secara 

bersama terpadu dalam suatu tindakan kolektif. Dalam hal ini kelompok merupakan satuan 

interaksi. Hanya dalam situasi darurat yang membutuhkan penanganan segera saja kita dapat 

melihat garis tindakan yang terpadu tanpa adanya struktur kepemimpinan. Selain  situasi 

darurat dan yang sejenisnya, selalu ada struktur tindakan kepemimpinan yang mengorganisir 

anggota kelompok dalam mencapai tujuan secara terpadu. 

Dalam perkembangannya, kelompok dapat menjadi organisasi dengan struktur 

kepemimpinan yang mapan. Apabila ada dua kelompok seperti ini saling berinteraksi maka 

kelompok-kelompok itu disebut satuan-satuan interaksi. Dalam perjalanan waktu dapat 

terjadi pergantian dalam keanggotaan suatu kelompok. Walaupun demikian, garis tindakan 

dalam kelompok tetap dipertahankan. Jadi meskipun kelompok-kelompok hanya dapat 

bertindak melalui anggota-anggotanya namun tindakan itu mengatasnamakan kelompok, 

bukan pribadi. Inilah yang menjadi dasar bagi munculnya struktur makro. Jadi, berbeda 

dengan struktur mikro yang hanya terdiri dari individu-individu, struktur makro terbentuk 

dari kelompok-kelompok. 

Pada struktur makro atau struktur yang terdiri atas kelompok-kelompok, pola-pola 

pertukarannya banyak yang sama dengan pertukaran yang terjadi antar individu. Antara 

kelompok yang satu dengan yang lainnya saling bersaing untuk tampil secara menarik di 

antara calon teman-temannya. Melalui proses ini maka pertukaran seimbang atau tidak 

seimbang mulai muncul. Apabila petukaran itu seimbang maka terjadi hubungan saling 

ketergantungan atau timbal balik. Tetapi apabila pertukarannya tidak seimbang maka yang 

muncul adalah perbedaan status dan kekuasaan. Selanjutnya apabila kelompok yang dominan 

mampu menciptakan kekuasaan dan hubungan ketergantungan dengan satu atau lebih 
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kelompok yang lebih rendah maka pada tahap berikutnya dibutuhkan suatu kombinasi pada 

level yang lebih tinggi. Maksudnya, pemimpin dari kelompok dominan akan mengontrol 

kelompok yang rendah itu ke dalam kesatuan yang lebih besar untuk menetapkan suatu garis 

tindakan secara terpadu. Di sini yang nampak adalah suatu asosiasi dari kelompok-kelompok 

kecil. 

Pada tahap ini kelompok-kelompok itu akan mengembangkan pola pertukarannya sendiri. 

Yang mengontrol pola pertukarannya adalah pemimpin agar mencapai tujuan secara 

keseluruhan. Hakikatnya terdapat pada pembagian kerja. 

Kelompok kecil yang terbentuk dalam suatu asosiasi tidak hanya terbatas pada kelompok 

yang telah ada. Dengan semakin bertumbuhnya suatu asosiasi maka perlu dibentuk 

kelompok-kelompok atau unit-unit yang lebih banyak lagi. Hal ini dapat terjadi karena 

penerimaan anggota baru atau bergabungnya beberapa kelompok lain ke dalam asosiasi. 

Struktur internal ini merupakan hasil dari proses pertukaran internal yang dapat 

mengakibatkan perbedaan status dan pembagian kerja. Selain proses pertukaran internal ini, 

beberapa unit juga dapat terlibat atas namanya sendiri dengan orang-orang atau kelompok-

kelompok di luar organisasi tersebut. Pertukaran eksternal seperti ini dapat terjadi dengan 

unit kecil dari asosiasi lain yang punya kesamaan status maupun fungsi organisasi. 

Blau menggambarkan masyarakat yang kompleks sebagai suatu jaringan dari asosiasi-

asosiasi yang rumit dan didasarkan pada proses-proses pertukaran baik yang dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini banyak proses pertukaran yang menunjukkan 

berbagai tingkat ketidakseimbangan. Blau mengungkapkan bahwa masyarakat modern 

adalah suatu masyarakat dengan berbagai organisasi yang saling terjalin dan bersifat 
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tumpang tindih satu dengan lainnya. Ketika organisasi-organisasi itu bertindak secara 

kolektif, mereka sangat tergantung pada proses pertukaran. Di sini yang terjadi adalah 

pertukaran tidak seimbang yang mengakibatkan munculnya kekuasaan dan hubungan 

ketergantungan. 

Kekuasaan dan otoritas pada level makro ini sangat tergantung pada hasil perbandingan 

antara biaya dan imbalan. Apabila perbandingan antara biaya dan imbalan itu 

menguntungkan, sesuai dengan harapan anggota kelompok atau lebih baik dari yang bisa 

diperoleh di tempat lain maka maka anggota kelompok akan menerima pemimpinnya sebagai 

pemimpin yang  jujur. Mereka juga akan mempertahankan pola pertukaran yang sementara 

dipakai. Tetapi apabila dalam perbandingan itu terlihat tidak ada keuntungan, atau harapan 

para anggota kelompok berubah maka mereka akan marah, menolak atau melawan 

pemimpinnya. Setidaknya ada kekecewaan yang muncul. Hal ini dapat menumbuhkan 

gerakan oposisi. Dan dalam situasi ekstrem, gerakan oposisi akan merombak struktur 

kekuasaan. 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa nilai dan norma dapat memperkuat suatu struktur 

otoritas tertentu. Walaupun demikian tetap dibutuhkan kerelaan para anggota kelompok 

untuk taat pada norma dan nilai tersebut. Kerelaan ini akan timbul kalau dalam jangka 

panjang perbandingan antara biaya dan imbalan terlihat menguntungkan. Tetapi apabila tidak 

terlihat adanya keuntungan maka kerelaan untuk taat pada nilai dan norma bisa hilang. 

Dengan demikian struktur kekuasan juga bersifat goyah dan punya potensi tidak stabil. 

Potensi inilah yang biasanya dimanfaatkan oleh kaum oposisi. 
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Antara mekanisme legitimasi dan mekanisme oposisi terjadi suatu hubungan dialektika 

yang bersifat terus menerus. Sebab setiap struktur kepemimpinan yang kuat selalu akan 

menciptakan gerakan oposisi. Dalam hal ini dinamika dalam gerakan oposisi juga sama 

dengan gerakan yang muncul dalam struktur kepemimpinan. Struktur kepemimpinan yang 

baik dalam kaum oposisi akan memberikan kemampuan kepada anggota kelompok yang 

tidak puas untuk bersatu dalam melawan struktur kepemimpinan yang ada. Perlawanan ini 

bisa berhasil tetapi juga bisa gagal. Namun entah berhasil atau tidak, gerakan oposisi secara 

positif membantu merangsang pembaharuan dan perubahan nilai dan norma yang ada. 

Gerakan oposisi juga dapat melahirkan nilai dan norma baru yang dapat memberikan 

legitimasi terhadap hubungan biaya dan imbalan bagi para anggota kelompok. 

 Pada level makro nilai dan norma yang abstrak berkembang menjadi lebih besar dan 

kompleks. Sistem pertukarannya karena itu bersifat tidak langsung. Dengan demikian proses 

internalisasi nilai dan norma menjadi jauh lebih penting dalam membentuk perilaku dan pola 

interaksi. Karakteristik ini disebut gejala yang muncul (emergent phenomena). Hal ini sangat 

penting untuk perkerjaan yang bersifat rutin dalam sistem pertukaran yang besar. Jadi 

walaupun dalam asosiasi yang besar proses pertukarannya didasarkan pada pola pertukaran 

dasar namun di dalamnya terlihat sifat-sifat dan karakteristik yang muncul (emergent 

properties). Pengaruh dari sifat dan karakteristik ini lebih besar daripada dinamika yang 

terjadi dalam proses pertukaran langsung antar individu. 

Dalam analisanya Blau membedakan empat tipe nilai sosial yaitu nilai-nilai 

partikularistik sebagai media solidaritas, nilai-nilai universalistik sebagai media pertukaran 

dan diferensiasi, nilai-nilai legitimasi sebagai media organisasi dan ideal-ideal oposisi 

sebagai media reorganisasi. Dalam hubungan pertukaran, kemungkinan untuk 
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mengindentifikasi panjangnya proses pertukaran dapat terjadi dengan membandingkan biaya 

dan imbalan. Apabila berbagai pola pertukaran didukung oleh nilai-nilai yang telah mendarah 

daging (internalized) maka dapat dikatakan bahwa pola-pola itu telah melembaga 

(institutionalized). 


